
HEEFT SWAMMERDAMDE

KIKVORSCHENONDERDE INSEKTEN GERANGSCHIKT?

Na eenige opmerkingen over de onmerkbare overgangen van

de eene klasse van dieren tot de andere te hebben meegedeeld,

zegt Th. Lacordaire: "Cela est vrai, surtout pour chaque organe

considéré isolement, de sorte qu'en se servant d'un seul pour

caractériser une classe ou un groupe quelconque, ou court ris-

que d'arriver aux rapprochemens les plus bizarres. L'histoire de

l'entomologie en fournit une foule d'exemples, et pour n'en citer

qu'un seul, l'un des plus grands anatomistes qui aient existé,

Swammerdam, employant la métamorphose pour base de sa clas-

sification des Insectes , a réuni à ces animaux un animal vertébré
,

la grenouille, attendu qu'avant d'atteindre son dernier état, elle

passe par celui de têtard. Si une erreur aussi forte a pu avoir

lieu, etc." {Intfuâuctïon a VEntomologie , Tom. I, p. 3 et 4.)

Is dit waar, dan moet het ons zeker tot een waarschuwend voor-

beeld strekken, hoe een groot man kan dwalen; zoo neen, dan

moet de smet worden weggevaagd.

Ik beantwoord de vooropgezette vraag met neen. Zie hier mijne

gronden.

Dat Swammerdam eene klassificatie van de Insekten heeft

willen geven, betwijfel ik zeer. Uit geen zijner werken blijkt het.

Bij voorkeur en onvermoeid hield hij zich bezig met de "klyne

Dierkens," en het kon niet anders of hunne gedaantewisseling

moest opzettelijk zijne aandacht trekken. Deze meiamorphosen her-
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leide hij tot eenige g-voepen of orders, waaronder men alle wijzi-

gingen der opvolgende uiterlijke gedaanten, naar zijne meening,

mögt zamenvatten. Hij gaf in één woord een overzigt der meta-

morphosen en merkte tevens aan , dat eenigen geene gedaante-

wisseling vertoonen.

Deze opvatting blijkt waar te zijn uit de "Dilueidatio quatuor

ordinum, qui in Insectorum Naturalibus Mutationibus observan-

tur," te vinden in ''J. Swammerdamraii Historia Insecloruni Gene-

ralis p. 169 seqq.," waarmee vergeleken moet worden wat uit-

voerig op het titelblad staat. Hij drukt duidelijk uit, dat hij de

metamorphosen tot vier orders brengt, als hij zeg't: "Omnes In-

sectorum Mutationes ad quatuor ordines distinctos summaindustria

descriptos revocantur :" en: "Specialia cujusvis ordinis exempla

figuris illustrantur." Zie Tab. VH—XII. Hist. Ins. en Tab. 1,

12, 16, 33, 38. Bibl. Nat.

Al wilde men aannemen, dat Swammerdam bedoelde, zoo als

Lacordaire het ook Tom. II. 685, doet voorkomen, dat de ento-

mologen de insekten uitsluitend in de vier metamorphose-orders

zouden schikken, dan nog blijft het onjuist, te beweren, dat

hij de kikvorseben onder de insekten rangschikte.

Op den titel van genoemd werkje staat te lezen: "Summa in

singulis harmonia, quae et sanguineis Animantibus, nee non Plantis

conspirare, itidem figurarum ope, specialibus exemplis docetur."

Dât "singulis" slaat op de "Insectorum metamorphoses," en het

is dus onmiskenbaar, dat insekten, toen "bloedelooze Dierkens"

genoemd, niet met de "bloedrijke Dieren" werden verward, maar

er slechts eene vergelijking tusschen beiden en ook met de plan

ten bedoeld werd. Wie nog twijfelt, leze: "Quin imo, si compara-

tionem instituere velimus inter ammalia sanguine praedita, et haec

insecta exsanguia, nullam omnino differentiara ratione incrementi

et augmenti membrorum inter haec et illa reperiemus: apertissi-

raum hujus rei exemplum videre est in rana," q. s. (L. 1. p. 25).

Of men sla den '^Bijbel der Natmii' Dl. II. bl. 875, op, waar

staat: "Algemeene Vergelijkinge en Overeenkominge der veran-

deringen ofte Aangroeijiugen in deelen en ledematen; soo, van de
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Eijeren, Wurmen, Popkens, ofte de Bloedelooze Dierkens" onder

malkanderen : "als met die van een uyt de Bloedrijke Dieren
,

ende met de Planten, in het bijzonder." Onder dit opschrift vindt

men op die dwarsche bladzijde zeven kolommen : boven de vijf

eerste staat telkens de naam van de "metamorphose-orde (voor

de Sfie orde zijn twee kolommen), boven de zesde staat niets

dan "De Vorsch", boven de zevende "Den Angelier". Derhalve geene

rangschikking- van den kikvorsch onder de Insekten. Verg. Bibl.

Tab. 46. Lacordaire had bijna even goed kunnen beweren , dat

onze groote landgenoot de angelier tot het dierenrijk heeft wil-

len brengen.

Wie het lust kan op meer plaatsen, dan de door mij aange-

haalde, de bevestiging van het beweerde vinden. Ik herinner nog

aan deze merkwaardige woorden, (Bijbel d. N. I. bl. 6): "Sijnde

deze verandering (van rups tot vlinder) daarenboven niet anders

als die van een Kuyken, hetwelke niet verandert in een Hoen,

maar aangroejende in leedematen soo wort het een Hoen: ofte

ook als die van het jong van een Vorsch, hetwelk niet veran-

dert in een Vorsch, maar aanwassende in leedematen zoo wordt

het een Vorsch." Zou men diensv^olgens het hoen ook tot de

insekten moeten brengen ?

Öliger Jacobaeus zeide teregt : "Swammerdammius genesin rana-

rum per metamorphosin fieri nervose demonstrat, planeque ut in

familia insectorum, coutingere, plantarum exemplo rem eandem

illustrans semen suam habentium, unde pullulant, ubi germen

foliaque tenerrima in se convoluta delitescunt, posteaque expli-

cantur: ut tanto naturae scrutatore dignâ similitudine elegantius

nil fingi queat. Zie De Remis Observaliones. Accessit C. Bartho-

lini Th. F. de Nervorum usu in motu musculorum Ejìistola. Parisiis

1676, pag. 9."

Cl. Mulder.


